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Benodigd materiaal:

Benodigd gereedschap:

kaarsenvorm discus
sierwas plaat wortelhouteffect
kaarsenwas
sierwasstroken in goud
kaarsenpit
kaarsenpen in rood, goud en wit

waterbad
potlood
knutselmes, kerfmessen
penseel, teken vloeistof
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Vliegenzwam huisje
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Vliegenzwam huisje
Ongelofelijk maar waar
– dit vliegenzwam huisje
is uit een simpele discus
kaars ontstaan!! Een dergelijk huisje is een beetje
werk en vereist behendigheid, maar uiteindelijk was
het de moeite waard. Het
is een super decoratiehit,
zo een huisje vindt je niet
overal ....

Zo wordt hij gemaakt:

Stap 1:

1.

Benodigd materiaal:

Benodigd gereedschap:

kaarsenvorm discus
sierwas plaat wortelhouteffect
kaarsenwas
sierwasstroken in goud
kaarsenpit
kaarsenpen in rood, goud en wit

waterbad
potlood
knutselmes, kerfmessen
penseel, teken vloeistof
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Giet de kaarsvorm – gebruik hiervoor de discusgietvorm 145 x 140
mm. Bevestig eerst de kaarsenpit in de vorm, plaats de dichting. Vervolgens de beide delen in elkaar steken en met de metalen klemmen in
elkaar steken. Daarna wordt in een waterbad het gesmolten kaarsenvet in de vorm gegoten. Laten afkoelen en uit de vorm verwijderen.
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Vliegenzwam huisje
Stap 2:
Nu komen we bij de vorm van de paddenstoel: Zoals je kunt zien, moet je wat
van de zijkanten van de kaars afhalen.
Teken eerst met een potlood de vorm
van een paddenstoel voor, daarna neem
je een knutselmes c.q. kerfmes en begint met de overtollige kaarsenwas te
verwijderen. Dit vereist enige kracht.

2.

Als je deze vorm hebt, kun je nu met een mes nog een deur en eventueel een raam uithollen - afhankelijk van hoeveel zin je hierin hebt
om dit te doen. Let op dat je jezelf niet in de vingers snijdt. Kinderen moeten hierbij per se een volwassene om hulp vragen!

Stap 3:
Beschilder je paddenstoel met een waspen. Wij hebben hem in de
vorm van een vliegenzwam versierd, uiteraard kun je hem ook als
eekhoorntjesbrood of een andere paddenstoel eruit laten zien. Druk
de kleur uit de waspen op de kaars en smeer deze met een penseel
uit. Als de kleur niet goed dekt, moet je de kleur twee keer indien
nodig 3 keer aanbrengen. Daarna goed laten drogen.

3.

Stap 4:
Terwijl de paddenstoel droogt, kun je
de deur van je huisje uitknippen. Uit
een wortelhoutdesign wasplaat snij je
een ronde deur uit - wederom met een
mes, een tandenstoker of een priknaald.
Deze deur maak je iets groter dan de
uitgeholde deur.

4.

© Aduis

Daarna leg je rond de deur een rand met gouden sierwasstroken. Daarnaast kun je nog een deurklink en scharnieren aanbrengen. De wasplaten bevestig je met de warmte van je hand op elkaar!
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Vliegenzwam huisje
Stap 5:
Om het raam en de deur legt je net zo
een gouden rand - zie foto.
Als je dat gedaan hebt, kun je nu de
deur aanbrengen. Leg ze op de paddenstoel, alsof deze open staat en breng
hem weer met een beetje warmte van
de hand aan.

5.

Stap 6:
Als je een vliegenzwam wilt hebben, kun je nu nog met een kaarsenpen in wit punten op de rode hoed van de paddenstoel stippelen.
Let op: Voordat je de paddenstoel omdraait om de punten op de achterkant te maken, moet je de punten aan de voorkant laten drogen.

6.

Stap 7:
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Versier je huisje nog met een paar accessoires - zoals wij dat hebben gedaan en je vliegenzwam
huisje is tot leven gebracht! Veel plezier en veel succes!!!
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